
 
 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA 

                                                                         NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMO  

KOLAINIŲ  DAUGIAFUNKCINIO CENTRO  

2019 M. II PUSMEČIO  

ATASKAITA 

 

Kolainiai 

 

VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

DATA RENGINIO 

PAVADINIMAS 

DALYVIAI 

 

REZULTATAS Vykdytojai 

 

1. Įsimintinų 

lietuvių švenčių,   

papročių , 

tradicijų    

puoselėjimas. 

2019 

08-05 

1. 1 Žvalgomoji 

ekspedicija „Buvusio 

Kolainių vienuolyno 

valdų takais“. 

16 Dalyvavusieji ekspedicijoje 
susipažino su buvusio Kolainių 
vienuolyno istorija, sužinojo 
medžio amžiaus skaičiavimo 
būdu. 

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

Laurynas Giedrimas, 

istorijos magistrantas. 

 2019 

11-8 

1. 2 Švento Martyno 

žibintų šventė. 

60 - 70 Šventės dalyviai sužinojo apie 

šventojo Martyno gyvenimą, 

simboliką. Gamino moliūgų 

žibintus, jais puošė DC lauko 

erdves. Taip pat gaminosi rankoj 

laikomus žibintus, kuriais nešini 

dalyvavo šv. Mišiose ir šventinėje 

eisenoje per kaimą. Rengiant ir 

švenčiant buvo ugdomas kaimo 

žmonių – vaikų ir suaugusiųjų 

bendruomeniškumas, socialinis 

aktyvumas, tarpusavio supratimas ir 

tolerancija. 

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė,  

Raisa Rižakova, 

centro darbuotoja, 

Liudmila Tolvaišienė, 

centro darbuotoja. 

2. Kaimo 

gyventojų 

kūrybiškumo 

2019-  

09- 11 
2. 1 Edukacinis 

užsiėmimas „Pasidaryk 

muilą pats“. 

11 Centro lankytojai sužinojo apie 
muilo gaminimo būdus ir 
priemones. Pasigamino 

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 



ugdymas ir 

skatinimas. 

 kvepiančius ir spalvotus muilus.  

 2019- 

09-25 

2. 2 Edukacinis 

užsiėmimas „Vazonų 

gaminimas iš betono“ . 

11  Centro lankytojai susipažino su 

rankdarbių iš betono gaminimo 

principais. Pasigamino vazonų ir 

paukščių girdyklų sau ir skirtų 

kaimo viešosioms erdvėms 

papuošti. 

 

 2019- 

10 –7-11 

2. 3 Edukacinis 

užsiėmimas „Rudens 

vainikų gaminimas“. 

10 Centro lankytojai susipažino su 

vainikų gaminimo medžiagomis ir 

technika. Pasigamino vainikų skirtų 

lauko erdvės ir kapų puošimui. 

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 

 2019- 

10 -28 

2. 4 Mokymai „Koja 

kojon su vaikais ir 

anūkais – IRT mokymai 

vėlyviesiems naujųjų 

technologijų 

vartotojams“. 

15 Centro lankytojai buvo supažinti su 

įvairiomis programėlėmis. Mokėsi 

dirbti planšetėmis.  

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

Nijolė ir Rolandas 

Kančauskai, Kelmės 

Žemaitės viešosios 

bibliotekos 

darbuotojai. 

. 

 

 2019 – 

1–02 -06 

2. 5 Edukacija 

„Advento vainikas“. 

12 Lankytojai susipažino su Advento 

vainiko gaminimo technika ir 

medžiagomis. Gamino vainikus 

sau, taip pat dalyvavo Užvenčio 

krašto muziejaus rengtoje 

iniciatyvoje „Leliumai, anta dvaro, 

leliumai“. 

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 2019-12-

05 

2. 6 Paskaita – 

edukacija „Šeimos 

taupyklės dirbtuvės“. 

10 Centro viešnia, Kelmės samariečių 

bendrijos darbuotoja papasakojo 

apie kasdieninį taupymą. 

Lankytojai, naudodami įvairias 

medžiagas, gamino taupykles. 

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 



3. Sveikatos 

kompetencijų 

stiprinimas. 

2019– 

11-18 

3. 1 Paskaita – 

susitikimas su 

kineziterapeute Gintare 

Pranaitiene. 

11 Susitikimo metu buvo teikiama 

informacija apie sveiką gyvenimo 

būdą, teisingą mitybą . Vyko 

praktiniai mankštos užsiėmimai. 

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

Gintarė Pranaitienė, 

lektorė, 

kineziterapeutė. 

4. Turiningo 

laisvalaikio 

ugdymas 

2019-08 

– 12-16 

4. 1 Šeimų stovykla. 20 Stovykla organizuota vykdant 

projektą "Kompleksinės paslaugos 

šeimai Kelmės rajone". Čia 

susirinkę vaikai ir suaugusieji 

prasmingai ir įdomiai leido laiką – 

susipažino su pirmosios pagalbos 

teikimo principais, ugdė meninius 

gebėjimus piešdami, verdami 

karolius. Vyko sportiniai 

užsiėmimai. Stovykloje buvo 

laikomasi bendravimo ir 

bendradarbiavimo principų, 

skatinamas savarankiškumas ir 

pasitikėjimas. 

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

Dalia Paliulienė, 

Užvenčio vaikų 

darželio auklėtoja. 

 2019– 

08-19 

Ekskursija į Nidą. 20 Ekskursija suorganizuota centro 

lankytojų prašymu ir apmokėta jų 

lėšomis. 

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 

 2019- 

11 - 09 

Dalyvavimas 

„Kopūstienės 

čempionate“. 

14 Centro lankytojai dalyvavo 

Užvenčio kultūros centro 

organizuotame renginyje „ 

Kopūstienės virimo čempionatas“ 

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

4. Nuolat 2019 

  

4.1 Dailės užsiėmimai. 

4.2  Stalo ir lauko 

žaidimai. 

4.3 Teikiamos paslaugos 

vietos gyventojams( e- 

bankininkystės, 

kopijavimo, skenavimo ir 

- Centro darbo metu ateinantys 

lankytojai gali naudotis centro 

erdvėmis, norint turiningai praleisti 

laisvalaikį. Taip pat, kadangi 

bendradarbiaujame su Užvenčio 

kultūros centru, pas mus galima 

Dalia Barauskienė, 

centro veiklos 

organizatorė. 

 



kt.)  

4.4 Yra galimybė nuolat 

naudotis kompiuteriu ir 

interneto prieiga. 

įsigyti bilietus į kultūros centre 

vykstančius renginius. 

5. Veiklos 

viešinimas  
2019 

 

5.1 Informacija pateikta 

Kolainių daugiafunkcio 

centro socialiniame 

tinklalapyje 

facebook.com  

- Visa informacija apie 

daugiafunkciame centre vykdomą 

veiklą nuolat viešinama 

socialiniame tinkle. 

Informaciją parengė 

Dalia Barauskienė 

 

Pastaba.  
   .  Centro  veiklos tikslas – tenkinti Kolainių įvairių interesų ir amžiaus grupių socialinius, edukacinius ir kultūrinius poreikius, 

užtikrinant suaugusiųjų švietimą ir kokybišką laisvalaikio organizavimą. Centro uždaviniai -tenkinti vietos bendruomenės vaikų ir suaugusiųjų 

pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus asmenims tenkinti savo poreikius įvairioje meninėje, kultūrinėje 

ir sportinėje veikloje, ugdyti Kolainių gyventojų bendruomeniškumą, socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją, atsakomybę už 

konkrečių problemų sprendimą.  

Kolainių daugiafunkcis  centras bendradarbiauja su Liolių socialiniu globos namų Užvenčio padaliniu, Užvenčio  Maltiečių centru, 

Kelmės visuomeninės sveikatos biuru, Užvenčio kultūros centru, Užvenčio krašto muziejumi, Žemaičių Vyskupystės muziejumi, Lietuvos 

samariečių Kelmės skyriumi, Kolainių bendruomene, Kelmės r, Žemaitės viešąja biblioteka. Lėšų, reikalingų įsigyti edukacinėms priemonėms, 

gauname iš privačių rėmėjų. 

  Kolainių daugiafunkcinio centro veikla 2019 m  antrame pusmetyje buvo viešinama: Kolainių Daugiafunkcio centro  socialiniame 

tinklalapyje  facebook.com .    

 

Parengė  

 

 

2020-01-16 

Kolainių daugiafunkcinio  centro veiklos  organizatorė                   Dalia Barauskienė 
                                                   

                 Pareigos                                                                                                              Vardas pavardė                                              Parašas 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 


